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 2 راقيشرح ألفية احلافظ الع

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (48راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 (تابع: باب: آداب المحدث)

 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 دثب المح: آدافي باب -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

 :-تعالى رحمه هللا-ل يقو 
ددددد ََ َمْ ِ    ْمددددد َِ  َفدددددَ اَن ِمددددد ْ  اَواْعِقددددداْل ِل

دددددددْ  ُمْ دددددددَتْمِ َيا ِِ  َتْكُثدددددددْر ُ ُمددددددددْوُس َفاتل
 

دددددددِ  ُثددددددد ل ِ  ْ   ِْ َِ ُِ َوا  َأْرَفدددددددِم اِْ دددددددَما
دددددددددددَ    َ ا َيْقَظددددددددددددةي ُمْ َتددددددددددددِوَيا ُمَحصِ 

 

  نا على هذا. فوق نحن
ع القسم و ر بل فرع من ف ،ضرب ونوع وقسم من أقسام التحمل :مالءاإل "واعقال لإلمَ": -تعالى رحمه هللا-يقول 

أعني األقسام  القسم األول: السماع من لفظ الشيخ، وتقدم شرحها مفصاًل ام التحمل الثمانية، األول، من أقس
، وأرفعه نه أرفع أنواع التحمل: إكما قال أهل العلموقلنا في وقتها  ،منها: السماع من لفظ الشيخ فاألول ،الثمانية

ه من تحرز الشيخ والطالب، الشيخ يملي والطالب يكتب، أنواع هذا القسم اإلمالء، لما يلزم فيأرفع اإلمالء، 
 والطالب منتبه لما يكتب. ،كالهما متحرز، الشيخ منتبه لما يقول
ددددد  فددددد ان مددددد  اواعقددددال لإلمدددددَ م    

 ج  أرفددم اِ ددماُ......................    ج
ذا كان السماع من لفظ الشيخ أرفع طرق التحمل فيكون اإلمالء  يعني أرفع أنواع -السماع من لفظ الشيخ، وا 

األرفع، اإلمالء سنة متبعة عند ، إذ هو أرفع اأرفع األنواع مطلقً  -الطالب يكتبون و إمالء الشيخ على الطالب، 
 ،يقة متبعة عند أهل الحديثنعم لكن سنة وطر  كله سنة،ألن العلم  ؛ةيعل الحديث ال يقصد بها السنة الشر هأ 

مما لها صفة تميزها، ينتقي من  ،ويعتنون بها ،يعقدون مجالس لإلمالء ينتقون فيها بعض األحاديث يهتمون بها
أو ذات الموضوع الواحد من  ،أو القصار من األحاديث ،ي مثاًل يوخه التي يرويها بأسانيده العوالأحاديث ش

 .أو وصف يشملها، وتكون من نوادر حديثه ،أو لها صبغة معينة ،أحاديث شيوخه
 ،بن حجراي، والحافظ أعاده الحافظ العراق ،عند المتقدمين، ثم انقطع فترة من الزمن، فأعيد ااإلمالء كان معروفً 

والسخاوي والسيوطي، كلهم أملوا بعد انقطاعه، إلى منتصف القرن أو إلى أواخر  ،العراقي ظابن الحاف والولي
إلمالء مثلما ذكرنا ينتقي من أحاديثه من مروياته عن شيوخه من األحاديث التي يرويها بأسانيده القرن الثامن، ا

بعد  االثنينعندكم يوم  :يقول يعني يوم في األسبوع مثاًل  ،يعني غير مجالس التحديث ،أحاديث لها صفة تميزها
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أو  ،لعامة التي يلقيها على طالبهغير الدروس ا ،مجلس إمالء أو يوم الجمعة العصر، أو يوم الثالثاءصالة 
 قرأ عليه فيها. ي  

ددددد  فددددد ان مددددد  اواعقددددال لإلمدددددَ م    
 ج  واألِد ............... أرفم اِ دماُ     ج

 الشيخ والطالب؛ وذكرنا السبب في ذلك أنه يلزم عليه تحرز كل من ،اإلمالء واألداءيعني أرفع طرق التحمل 
كانت الغفلة مالزمة له، أما  ال يمكن أن يكتب الطالب وهو غافل، إال إذاألنه ما يمكن يملي الشيخ وهو غافل، و 

 والتحفظ هذا ال يمكن أن يملي أو يكتب وهو غافل.  اليقظةإذا كان من أهل 
................................... 
 تكثر  موُس........................

 ..............................ث     
........... ........................ 

بهذا، لفظ الشيخ يبلغهم ويصل  كتفىي  حدود ما يسمع من لفظ الشيخ الطالب إذا كانوا في ر الطالب، ثيعني يك
 ،هائلة عند بعض المحدثين ايعني ذكروا جموعً  ،لكن إذا كثرت الجموع وينفذهم صوته، ،إلى أقصاهم وأدناهم

 ؟ يعني تسمعون في الصالة إذا كثرتماذا يصنعون عملها ثل هذه التي نستاأللوف المؤلفة وبدون أآلت مكبرة م
ال إذا كثر الجموع من غير مبلغ  خذ اإلمام الذي يبلغ عنه التكبيرالجموع في الصالة ات فيحصل لتتم المتابعة، وا 

 ،طوابق مثاًل  والمسجد ،ينقطع التيار الكهربائي في صالة الجمعة مثاًل ما  اكثيرً  المأمومين، الخلل في صالة
هللا  :فإذا انقطع التيار الكهربائي تجد اإلمام يقول ،وناس في أسفل وناس في أعلى ،األرضمستوى اإلمام على 

فال بد من اتخاذ  ،هذا خلل في الصالة ،مين، هذا حصل: آفوق أو تحت يقولون  نيذوال ،من السجود اأكبر رافعً 
 ألنهم ذكروا ؛صار الطالب ال يسمعون صوت الشيخ الممليوهنا إذا كثرت الجموع ف ،يبلغ صوت اإلماممن 
جموع غفيرة ما ينفذهم الصوت، فمثل هذا يأخذ  ،أربعين ألف، خمسين ألف ،إلى مائة ألف اتصل أحيانً  اأرقامً 

ثم يسمعه المستملي  ،معنى المستملي؟ المستملي الذي يبلغ صوت الشيخ، يسمع من الشيخ فيبلغه ما، مستمل
ينتشرون بين الطالب، يعني بعض األمراء قبل وجود  ،قد يحتاج عدة من المستمليين ..،غه إلى منالثاني فيبل

 ؟في األسفلمن كيف يطلب  ،القديم، تجده في محل عمله في العمارةيعني في  -تصالآالت اال-هذه اآلالت 
طريقة  على مثاًل  قهوة :؟ تجد األمير يصوتمن المطبخ يطلبهابها و يؤتى  يعني على سبيل المثال القهوة كيف

ثم  ،يسمعه من أسفل يقول كذلك وة مثاًل هالدرج يقول: ق ، في أعلىالدرجفي  الذياألمراء العرب هنا، فتجد 
وافرض أنه  ،هذه معروفة عند الناس قبل وسائل االتصال ،هكذاهوة و يسمعه من في المطبخ، ويحضرون الق

وال  همصلشيء، فإذا كثر الجموع بحيث ال ي أي ،لكتاب الفالنيا ،المعاملة الفالنية ،وة مثاًل هيطلب غير الق
 خذ المستملين الذين يبلغون صوته.تيينفذهم صوت الشيخ على هذا الشيخ أن 

................................... 
 ج  افاتِدددددددد  م ددددددددتم ي   تكثددددددددر  مددددددددُو

 ..............................ث      
   ............................محصدددَ  

ال يفهم الكالم على وجهه  من هذا، هذا أواًل  اال يقرأ وال يكتب تجعله مستمليً  ،ايعني ما تأتي بعامي ال يعرف شيئً 
 "ةقظ ا ي"لكن يميز أقل األحوال،  ،ابد أن يكون لديه أهلية، يعني ما يلزم أن يكون عالمً  ال ،يبلغه على وجهه وال

بد بأن يكون  بل ال ،ال ،ولها ويأتي بمعناهاأو يؤ  ،فوته بعض الكلماتما تمر الكلمات بحيث ت ،يعني نبيه
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يعني ذكروا  ،ما يكون مغفاًل  ،ا، ثم بعد ذلك يكون يقظً ه على وجهيغوتبل ،يعني لديه أهلية لفهم ما يقال محصاًل 
خ قال لما سكت الشي "حدثنا عدة" :قال المستمليوسكت،  "حدثنا عدة"، قال الشيخ: من المستملين طرائف

يعني  ،ذكروا من هذا النوع من الضرب طرائف ،يعني غباء هذا "بن فقدتكاعدة "قال:  ؟عدة ابن من :المستملي
 .إفهامهمألن الناس يتفاوتون في   يستبعد أن يقع مثل هذه األشياء؛وال ،يمكن أن يتندر بها في المجالس

................................... 
...............  ................بعالي

 

  ا يقظددددددددددددة م ددددددددددددتويا محصددددددددددددَ   
...................................   

ا التبليغ واألصل في هذا العلو هو علو المؤذن الذي ألن هذ ؛فيكون في موضع مرتفع أو يقف ،ألنه يبلغ البعيد
نه يبلغ أكثر، يكون تبلغه فال شك أنه إذا كان في محل مرتفع فإ ،يبلغ أنحاء البلد، وهذا يبلغ عموم الطالب

 أما الجالس بين الناس فتبليغه ضعيف.  أكثر،
 ...................................  ..................... ابعالي أو فقائم  

ألنه لو جلس بين الناس وصار  ؛ولذا القيام في الخطبة واجب ؛ايعني إذا لم يكن يوجد مكان مرتفع فيبلغ قائمً 
 رؤية المتكلم تعين على فهم كالمه.ألن  ؛قد ال يسمعلقريب منه ، حتى االناس يخطب ما سمع

دددددددددد  يتبددددددددددم مددددددددددا  ابعددددددددددالي أو فقائم 
 

 ي معه............................. 
 ج

أو "وقد يحتاج إلى أن يفهم من ال يفهم،  ،ألنه قد يبلغ ما يسمع بحروفه له؛ اعنه أو مفهمً  ا، مبلغً من الشيخ
 . "امفهم  

ولما تيسرت  ،في هذاإلى أن يرفع صوته ويتكلف  الشيخ يحتاج ،الدروس قبل وجود هذه اآلالت متعبة جد  كانت ا
ن كانت في أول األمر أو  ،هذه األآلت وتستعمل  ألنها أمور محدثة، ؛ما وجدت أنكرها جمع من أهل العلم لوا 

ومنهم من مات ولم  ،محدثة :قالواف ،في تدريس السنة ،في علم شرعي، في تدريس القرآن ،في عبادة في صالة
آلن قد ال يوجد من اف ،تتابع الناس عليهاو  ،واستفاد منها ،بصدر رحب اومنهم من تلقاه ،ها وهي موجودةليستعم

إذا احتيج إليها، لكن مع األسف أننا نجدها في أماكن ال يحتاج سيما  النعم هللا من ، وهي نعمة اينكرها إال نادرً 
ويرفع  ،اعنده وال نصف صف ويتخذ مكبرً  أو اإلمام ما ،اويتخذ مكبرً الطالب خمسة ستة  إليها، قد يوجد من

 ،، نعم هي محدثةاوهو ليس بحاجة إليه ،بل يصدع المأمومين وأهل الحي والجيران ،ويزعج ،ومؤثرات ،عليه
 لكن مثل هذه المحدثات احتيج إليها فتكون بقدر الحاجة. 

 .......طالب:..
 إزعاج. تتخذ لكن بدون 

 .......طالب:..
لكن أنا  ،إشكال، هذه مما يعين الناس هما في ،كلها تتخذ ،في األذانو في اإلقامة، و  ،في القراءةو الصالة، في 
ِ  ل } -جل وعال-قوله  ونبه عليها أهل العلم عند تفسير ليست سمة محمودة،رفع الصوت أكثر من الالزم  :أقول

ي من عرف بجهور محمدة، يعنإن ارتفاع الصوت ليس ب :قالوا [( سورة لقمان91)] اْلَحِميِر{َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت 
ن ذكروا عن العباس بن عبد المطلب أنه يبلغ صوته الفراسخ، نعم الناس بحاجة  ،محمدةالصوت هذا ليس ب وا 
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دل على أن  اإلقامة(( إذا سمعتم)) :ألنه في الحديث الصحيح ؛اوفي اإلقامة أيًض  ،إلى من ينبههم في األذان
المقصود أن سماع اإلقامة معروف في  ،وابن عمر كان يسمع اإلقامة وهو يأكل، وفالن وفالن ،سمعاإلقامة ت  

وكم من  إذا سمعتم اإلقامة فال تأتوها وأنتم تسعون(()) :والحديث دل عليه ،-رضوان هللا عليهم-عهد الصحابة 
إن اإلقامة بالمكبر تحمل على الكسل، ناس كسالنين،  :وقال -رحمه هللا-إنسان يعني بعض المشايخ اجتهد 

يقابلونه في  من الصالة أفضل من كونه إذا خرج ان كونه يخرج مع اإلقامة ويدرك شيئً لك ،الكسالن كسالن
 .الطريق

 .......طالب:..
حيلة،  يهف يعني ما ،نالكسالن كسالنهم على الكسل هو نعينقول: أما كوننا  ،من التعاون على البر والتقوى هذا 

 ما يحتاج إلى إغراب في الفهم، أو استنباط بعيد.  ،نص في الموضوع ((إذا سمعتم اإلقامة)) :وحديث
 ......طالب:..

دل على  "كان ابن عمر يسمع اإلقامة"و "إذا سمعتم اإلقامة"كلمة  يعان على ذلك؛ ألن هي للحاضرين والغائب
 .ال تسبقوني بآمين(()) :بدليل قوله ،يم في مكان األذانعد، وبالل كان يقأنها تسمع من ب  

 وا تح دددددددنوا الردددددددال  بقدددددددار  تدددددددَ
 ج

 ................................... 
 

يستحسن أن يكون نفس الشيخ سيما من القصار، و  ال ،ولو قرأ سورة كاملة كان أولى ،من القرآن ايتلو شيئً 
 باب األصوات المؤثرة.ر أأو من حضر من  ،المملي أو المستمليالمحدث 

 اأمروا واحدً وهذا مأثور عن الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا اجتمعوا  "بقار  تَ -اإلمالء بدء- "وا تح نوا الرال 
ال يوجد لها  ،سبح اسم ربك األعلى -األعلى سورةقراءة -منهم أن يقرأ عليهم، بعضهم يستحب أن تكون القراءة 

نما هو مجرد استحسان واسترواح دليل شرعي، نعم ليس له دليل، و  يعني  [( سورة األعلى6)] }َ ُنْقِرُؤَن َفََ َتنَ ى{ا 
وما أشبه ذلك، لكن ال  ،اتكتبون بأيدكم صحفً كم وأن [( سورة األعلى91)] }ُصُحِف ِ ْرَراِهيَ  َوُموَ ى{ ،مالوا إلى هذا

 هذا االستحسان ال أصل له. ،أصل له
  ؟.......بَ مِالفبة القرا ة يا شيخ م  الصحاطالب: 

 يقرأ القرآن.أن  ام إذا اجتمعوا أمروا قارئً ثر أنهعلى كل حال هو أ
 لك  لو فع ت اآل  يا شيخ با تمرار؟ طالب: 

 ؟ينأ
تِ ها ااقرأ و  :حال طَبهألفي الك ية وقال  ،في المالر ة ،المالرس اآل  يالرس طَبه في الفصلطالب: 
 ...عاالة.

، إذا بعد االقتداء بمن سلف ا، لكن أيًض هعدم، األصل هذا ال ينبغي ارفوع شرعً مأما اتخاذ عادة دون أصل 
 كانت سنة من سلف ال تنكر.

 يالر ونه؟  .... القرا ة يا شيخ ألنه  كانوا يتالار و  اآليات ويقرؤو  ما  يتالار ونه وما.طالب:
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إلى يومنا هذا، أهل العلم إذا  لتداو وهذا م ،يا فالن اقرأ :جلسوا جلسة عادية قالوا لو جلسة عادية،ال في  ال
 اقرأ. ،جلسوا أي مجلس قالوا: سم

 ......طالب:..
في مجلس وما في العلم رونه تقصير منه، يعني إذا وجد من أهل بيعت اما يسويه ذيهذا الموجود إلى اآلن، وال

لكن لما  ،يوخنا على هذاعهدنا شو  ،هذه طريقة من سلف ،آيات ثم يفسرهاله ل األحوال يقرأ ، يعني أقأي فائدة
: أنا ال وصار بعض الناس يتذرع بأدنى شيء، فإذا كان في مناسبة أي مناسبة من المناسبات قال ،غلب الهزل

 .لكن في الغالب أنه يتنصل من المسؤولية ،هب أعلم بما في قلأعرف لمثل هذا أصل، هللا
 .......طالب:..

 وهللا المتسعان. ،إيه
 .......طالب:..
الناس  يغشى -عليه الصالة والسالم-وكان النبي  ،لقرآن أمر شرعي ومطلوباع الناس ال حال إسمعلى ك

 ويسمعهم القرآن. 
 .......طالب:..

أقل أحواله  ؟يعني ما الذي تهرب منه هل هو واجب عليه في األصل أو ليس بواجب ،على حسب الحكم
  .حروممأنه  ،الحرمان

................................... 
 

 وبعددددددددال  ا تنصددددددددت ثدددددددد  ب ددددددددمَ 
 

 :إلنصات، وجاء في الحديث الصحيح في حجة الوداع، يعني طلب اطلبلالسين والتاء ل ياستنصت يعن
 ، أن يسكتوا ليسمعوا.يعني أمرهم أن ينصتوا ((استنصت الناس))

................................... 
 فالحمدال فالصددَة.................... 

 

 ا تنصددددددددت ثدددددددد  ب ددددددددمَ وبعددددددددال  
................................... 

 

ال القولية فيها ضعف ،باألحاديث الواردة في هذا كل هذا عماًل  على أن الجمهور يحتجون بها في ، الفعلية، وا 
ه بدأ فيكل عمل ذي بال ال ي  )) بدأ فيه ببسم هللا(())كل عمل ذي بال ال ي   ،؛ ألنه من الفضائلمثل هذا الموضع

لكن  ،أنه ضعيف ه وطرقهفاظلعلى الحديث بجميع أ كثير من أهل العلم حكموا ((بحمد هللا ثم الصالة عليه
 ة، والخطب تفتتح بالحمد،والقرآن مفتتح بالحمدل ،يصدر كتبه ومراسالته بالبسملة -عليه الصالة والسالم-النبي 

هذا، وأنه مثل ه تجعل كالم أهل العلم يستقيم في كل هذ ،مأمور بها -عليه الصالة والسالم-والصالة على النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-، ثم الصالة على النبي ةيبدأ بالبسملة ثم الحمدل

 بقددول مدد ..........................  ج  فالحمددددددددددال فالصددددددددددَة ثدددددددددد  أقرددددددددددل
 

 .وكذلك المستملي ،هذا المستملي، المستملي يستنصت الناس، الشيخ يبسمل ويحمد ويصلي
 ............................ثدد  أقرددل
 ج  لددده.................................

 بقدددددول مددددد  أو مدددددا  كدددددرت وارتهدددددل 
................................... 
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هذا قبل أن يبدأ الشيخ  ؟أو ما الذي ذكرته ؟من حدثك :يقبل المستملي على الشيخ ويقول ،حدثنا :إذا قال الشيخ
ل، ثم المستملي يبلغ ما يسمع، لكن المستملي إذا استنصت الناس األصل أن الشيخ يبدأ قب ؟يأو بعد المستمل

من  :فيقول ،تلقيلكأنه يبلغ الشيخ أنهم سكتوا، اآلن الطالب على أتم استعداد ل ؟أو من ذكرت   ؟ما ذكرت   :بقوله
أنت ذكرت يقول:  "له** رتهل وا"حدثني فالن عن فالن ثم يبلغ،  :فيقول ؟أو من حدثك ؟أو ما ذكرت ؟ذكرت

دعاء أكثر من إلى له، والشيخ حاجته إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، الشيخ يحتاج  يدعو -رحمك هللا-
 ،-عليه الصالة والسالم-صلى على النبي  "اوص ى وترضى رافع  "يعني دعا له  "وارتهل" حاجته إلى الثناء،

صوته بذلك،  افعً ار  ،ويترضى عن الصحابة ،كره، ويصلي عن النبيإذا مر ذ -جل وعال-على هللا  يويثن
 :يقال فيه -جل وعال-أن الرب ، يعني العرف عند أهل العلم الذي جروا عليه ويترحم على من بعد الصحابة

ن كان عزيزً  "عز وجل" :-عليه الصالة والسالم-، وال يقال لمحمد تبارك وتعالى، و جل وعالوجل، و  عز  اوا 
، ثم بعد ذلك -جل وعال-حق هللا في إال هم أن هذا ال يقال نيعرف عند أهل العلم المتفق عليه بألن ال ؛جلياًل 

عليه -عليه على سبيل االستقالل، واألنبياء ومن عطف  -عليه الصالة والسالم-الصالة، وهي خاصة بالنبي 
 من آله وأصحابه. -الصالة والسالم

 ا..............وصددد ى وترضدددى رافع ددد
 والشددددددديخ تدددددددر   الشددددددديو  والعدددددددا   ج

 ج

، أبو محمد حدثنا فالن ابن فالن ابن فالن ،خه يذكر اسمه كاماًل ترجم الشيوخ، يعني إذا نقل عن شيالشيخ 
 الفالني، يعني يذكر االسم كامل.

................................... 
 والشددددددديخ تدددددددر   الشددددددديو  والعدددددددا   ج

 ج

، وقد يحتاج إلى شيء من الثناء عليهم ال ى لهدعلهم كما ي   جة أن ي دعىهم بحا اأيًض  الشيوخ ،يعني دعا لهم
ذا أثنى على الشيوخ قبلت رواياتهم ،هذا محل رواية يما فيما يميز منازلهم؛ ألنس ، وهذا طريق مسلوك متبع، وا 

لى ، والتابعي يثني ع"أوصاني خليلي" "المصدوق  حدثني الصادق"من الصحابة حينما يقول:  ايعني بدءً 
سيما إذا كان في اسمه ما  ، ال"حدثني فالن وهو ثقة"، "حدثني أصدق من رأيت من البشر"الصحابي ومن بعده، 

ما الذي شاعر هذا  :ألن السامع يقول ؛حدثني حجاج الشاعر وكان ثقة :اري ، يعني في البخعلى عدمها يدل
 افرفعً  ،ثم بعد ذلك قد يتطاول عليه أحد ،ن اوو ويتبعهم الغ ،ال يفعلون  والشعراء يقولون ما ،نعم ؟للحديث أتى به

 ".وكان ثقة" :فه بقولهدلمثل هذا أر 
 و كددددر معددددرومي بشددددي  مدددد  لقددددب

 ج

 ................................... 
 

 . [( سورة آل عمران54)] }اْ ُمُه اْلَمِ يُح{ -جل وعال-يعني قول الرب  لقب الذي يشعر بمدٍح أو ذم،لا
 .......طالب:..

 ؟أو هما اسمان ؟السم هل هو المسيح أو عيسىا [( سورة آل عمران54)] }اْ ُمُه اْلَمِ يُح ِعيَ ى اْرُ  َمْرَيَ {عم، ن
 ،والعلم عيسى ،ف فالمسيح لقبيعار تيعني من حيث تطبيق ال ؟نعت لقب واسمه العلم عيسى وصف أو المسيح
 :شك أنه لما يقال ال ؟له اسمان :أو نقول [رة آل عمران( سو 54)] }اْ ُمُه اْلَمِ يُح{قال:  -جل وعال-لكن هللا 
أو  ،اما يكون علمً  اويشفى سمي المسيح بهذا يكون لقبً  والمريض نه يمسح األكمه واألبرص واألعمىألالمسيح 
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وأعني بذلك مسيح الهداية يعني ذكروها في سبب تسميته بالمسيح، وأمور كثيرة  ،ألنه ممسوح أخمص القدمين
ال و هذا لقب الغواية الدجال، هل  مريم، بخالف مسيحبن اعيسى   :-ل وعالج-يعني لو لم يرد قول هللا  ؟اسما 

، هذا مدلول اللقب ؛ ألناتردد في كونه لقبً ، ما ي  اما ترددنا في كونه لقبً  [( سورة آل عمران54)] }اْ ُمُه اْلَمِ يُح{
  وهذا الذي ينطبق عليه حده.

 يا" "ر  مري في عالة آيات غير اآلية ه   "يا عي ى  - ل وعَ-ناالا  هللا  في حالة النالا يا شيخ  طالب:
  ...فرالأ با مه. "عي ى

( 54)] }اْ ُمُه اْلَمِ يُح ِعيَ ى اْرُ  َمْرَيَ { :-جل وعال-لكن قوله  بعيسى، وأسند إليه الخبر ،الفعل إليهأسند و 
 لهم إال أن يقال كما قيل في غيره، ال-جل وعال-هللا ما جاء في كالم لف ال يستطيع أحد أن يخا [سورة آل عمران

 ختلف الحقائق الشرعية مع العرفية.قد ت شرعية والحقيقة العرفية كذا؛ ألنهمن أن هذه حقيقة 
 و كددددر معددددرومي بشددددي  مدددد  لقددددب

 ج

 كغنالر.............................. 
 

ي األلقاب ، وألف فكثيرة شار، وهناك ألقاب  وممن يروي عنه غندار، غندار محمد بن ب ،لقب لمحمد بن جعفر
مطبوع في مجلدين، هناك  (باأللقابعروفين مفي ذكر ال األلباب نزهة) ؟ماذابن حجر اسم كتابه االحافظ  كتب،

كثيرة عند  ألقاب (نطي  م  ) :ومثل (دحيم): مثلو الرحيم، محمد بن عبد  (صاعقة)مثل: كتب كثيرة في األلقاب، 
يعني بيان  ،ومنها ما هو ال هذا وال هذا ،ومنها ما يشعر بمدح ،هذه األلقاب منها ما يشعر بذم ،أهل الحديث

 ذم وال مدح. هفي ماواقع، 
 و كددددر معددددرومي بشددددي  مدددد  لقددددب
 ألمدده............................... 

 ج

 أو وصددددف نقددددبي أو ن ددددب كغنددددالر 
 ................................... 

 

 نعم؟  ،ابن أم مكتوم ،بن كذا، اابن كذا ،بن البرصاء، سهيل بن بيضاء، اهللا بن بحينةعبد  ،ابن علية
 طالب:........ 

إذا لم يقصد بذلك العيب  هذا ،كذلك، المقصود أنه من نسب إلى أمه كثير في الصحابة والتابعين ومن بعدهم
والضرير واألحدب واألحول واألعمى عرج عرف بغيره ولو أشعر بنقص أو ذم كاألعمش واألي   وال ،للراوي  والشين

 في كتب السنة.وتذكر  ،هذه موجودة في ألقاب المحدثين
 طالب:........ 

 هللا بن بحينة، أمه أشهر من أبيه.عن عبد 
 هذا في الصحيح.  "بنت زينب حامل أمامةهو و "

 طالب:........ 
 ؟ماذا

 طالب:........ 
 ؟لماذا

 طالب:........ 
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فالن ابن فالنة  ،ةفالنبن افالن  ،يدعون يوم القيامة بأمهاتهمعيف عند أهل العلم أن الناس يعني هناك قول ض
  لك بأن قالوا؟وعللوا ذ ،هكذاكلهم يدعون على 
 طالب:........ 

( 19)] {َماِمِه ْ }َيْوَ  َناْلُعو ُكلل ُأَناسي ِرإِ : هبقول واستدالاًل  ،على أوالد الزنا ابن مريم، وسترً العيسى  اتشريفً  :قالوا ،ال
هنا في  م((بأحب األسماء إليه -سيما أهل الجنة ال– ىدعي  )) :في الحديثجاء جمع أم، ولكنه كما  [سورة اإلسراء

 .األلقاب
 و كددددر معددددرومي بشددددي  مدددد  لقددددب

 ج
 ج

 ج  كغنددالر أو وصددف نقددبي ........... 
 .األعمى واألعرج واألحول واألحدب :وصف نقص

................................... 
 ألمدده............................... 

 ج

 أو ن دددب........................... 
 ................................... 

 

أمه بحينة، ابن أم مكتوم، واألصل في التلقيب  ،بن القشباسمه، ا، وعبد هللا بن مالك كابن بحينة على ما ذكرنا
إال إذا كان ال  ،ألمه ذكره بلقبه -عليه الصالة والسالم–النبي  ((؟ذو اليدين كما يقولأ)) :ما جاء في حديث

ألنه يكره  ؛أنكر على يحيى بن معين نسبته ألمهحمد بن حنبل أفإن اإلمام  ،يرضى بذلك كابن علية مثاًل 
 هور بأمه.ألنه مش : ابن علية؛الذي يقال له إبراهيمبن  إسماعيلإليها، والشافعي يقول: حدثنا  االنتساب

 يكرهدددددددددده كددددددددددار  ع يددددددددددةي فصدددددددددد   ج  ألمددددددددده ف دددددددددائ س مدددددددددا لددددددددد  يكددددددددد 
 

ذا كان االختالف في الضبط منه ما  ،هذه حقوق العباد ألن لسانك عن النطق بما يكره اإلنسان؛ن يعني ص وا 
ب فيحرص اإلنسان على أن يأتي بما يرضي ب والمسي  ومنه ما هو محبوب كابن المسي    ،هو مكروه عند صاحبه

واإلحياء  المستصفىاآلن صاحب  "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" :، كثير ما يردد أهل العلمصاحبه
، يعني العكس (النيالباق  ) اوأيًض  ،(الغز الي)واألصل فيه التشديد  (الغزالي) :اشتهر على ألسنة الناس التخفيف

نيالبا)من  بداًل  (قالنياالب) ،هو بالتخفيف حقيقتهاو لتشديد الناس ينطقونه با األمور التي درج  فيرون أن هذه (قال 
سواء  ةتتحدث عن ذات واحد األنه ؛وال توقع في لبس ،وال تغير المعنى ،خالف األصلت الناس ولو كان اعليه

 .يتسامحون في مثل هذا ،شددت أو خففت
 ...................ف ائ س ما ل  يكد 
 ج  وارو فددددي اعمددددَ عدددد  شدددديو  قددددالِ  

 فصدددددددددد  يكرهدددددددددده كددددددددددار  ع يددددددددددةي  
هددددددددددددددددد  وانتقددددددددددددددددده وأفهدددددددددددددددددِ   أِو

 

ه **  ع  شيو  قالِ  ارو في اعمَو " ما تأتي إلى شيخ أخذت عنه  ،يعني ابدأ باألقدم فاألقدم من شيوخك "أِو
، على أي وصف كان ومن هو أفضل منه وأحفظ ،قد أخذت قبله عمن هو أكبر منهأو صغير السن  ،احديثً 

 يقدم الشخص.  يقتضي التقديم
هدددد .............................   ج  مددددَ عدددد  شدددديو  قددددالِ  وارو فددددي اع  أِو

 

، وأتقن من أو كونه أضبط وأحفظ ،أو قدم السماع ،السن أوالهم بالتقديم، سواء كانت هذه األولية بسبب كبر
 غيره.
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................................... 
 ......................وانتقددده وأفهدددِ   ج  ج

 

ألن اإلمالء  ديث واحد من الشيوخ وتترك الباقي؛من أحاديث الشيوخ وأفهم، يعني ال تركز على ح انتق  يعني 
أو تحدث بجميع ما  ،يعني أنت في دروس التحديث بصدد أن تملي جميع ما عندك ،يختلف عن التحديث

ه ما يلزم فيها لكن دروس اإلمالء التي يتخللها ما يتخللها من طرائف وأشعار ونوادر وحكايات، هذ ،عندك
تقي من ين -رحمه هللا- ي، يعني في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهباوعلى هذا ينتقي من كل شيخ حديثً  ،االستيعاب

 ،من أحاديث كل شيخ من الشيوخ حديث واحد ىنتق، ففي اإلمالء ي  اواحدً  ام حديثً جر مروياته عن طريق هذا المت
شيوخه، ا له إال شيخ واحد فمثل هذا ينتقي من أحاديث شيوخ أما شخص م ،سيما إذا كان مكثر من الشيوخ ال

وحديث  ،الزهري أحاديث  وحديث من ،بحديث من أحاديث شعبة ايعني يأتي يومً  ،فيهاوكذلك من بعده، يترقى 
 الشيوخ.من أحاديث  ينتقي ،حديث ابن عيينةمن  ،الثوري من أحاديث  وحديث ،كيسانابن من أحاديث 

هددددددددددددددددد  وانتقددددددددددددددددده وأفهدددددددددددددددددِ   ج  ...................................  أِو
 

 ؛فتجده يكتب خطأ ما يمأل، في الحرج لعدم فهمهومما يوقع الطالب  ،يعني ال تهذرم وال تسرع في اإلمالء "أفهم"
ال  الشيخ ،وأفهامهم متفاوتة ،المدرس يشرح والطالب يكتبون  -في الدراسة النظامية-ولذا تجدون في الدروس 

لكن  ،صحيحة ابةيعني الطالب قد يكتب كت ،هذا سهل ،يملي عليهم إمالءً ه و كتاببمعنى أنه يبسط  يملي إمالء
وجدت  ،اشاسعً  ابونً  مفإذا قابلت كتابات بعض الطالب على بعض وجدت بينه ،إذا كان يملي والطالب يكتب

فهامه ،اشاسعً  ابونً   .فرق كبير، كل ذلك بسبب عدم تأني الشيخ وا 
................................... 

 ج  مددددددددا فيدددددددده مدددددددد  فائددددددددالة ِو تدددددددد ال

 وأفهددِ  ............................. 
 عددد  كدددل شددديخ فدددو  مدددت  واعتمدددال

 

 ،وقرأته وأمليته على الطالب بصوت واضح وكتبوه ،مر عليك هذا الحديثأنت يعني  ،وأفهم ما فيه من فائدة
طناب بحيث ال يكفي الدرس الواحد حديث واحد يعني ال تشرح الحديث شرح وهذا الحديث فيه فائدة، ؛ بإسهاب وا 

في  هم، وبعضهم كما قال الخطيب وغيرهفيه فائدة ل وانتقاء من أحاديث الشيوخ ماألة إمالء ألن المسألة مس
، اجميع الناس بحاجة إليه، فيعني الذي يستفيد منه جميع الناس أحاديث األحكام" أفهم ما فيه من فائدة: "مثل
أحاديث  ،أحاديث الترغيب ،شيخللم ولب الدين كلها مطلوبة لطالب العالكن أبو ينتقى منها، ث األحكام أحادي

ية األهمية، المغازي والسير غافي أحاديث العقائد  ،أحاديث اإليمان ،أحاديث كثيرة ،أحاديث الفتن ،الفضائل
سواء كانت في متنه أو في  ،هذا الخبر استنبط لهم فائدة منيعني  "ما فيه م  فائالة**  "وأفه  ،مهمة اأيًض 

، أو أو حكاية تحكى عن هذا الشيخ الذي يروى من طريقه ،لقة بهذا الخبرع   اأو في مناسبة حصلت له ،إسناده
 عن شيخ في أثناء إسناده.

................................... 
 ج  مددددددددا فيدددددددده مدددددددد  فائددددددددالة ِو تدددددددد ال

 ِ ............................. وأفهدد 
 عددد  كدددل شددديخ فدددو  مدددت  واعتمدددال
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، فأنت تجمع شيوخك وتلقي ألنك لو أكثرت من أحاديث الشيخ الواحد فإنك لن تستوعب جميع أحاديث الشيوخ
أو  ،أو طرفة ،أو فائدة ،، وتذكر ما يتعلق بهذا الحديث من استنباطاواحدً  االطالب عن كل شيخ حديثً  على
 ، أو براٍو من رواته.بهذا الخبر أو حكاية تتعلق ،أو ما أشبه ذلك ،شعر

 ............................ِو تددددد ال
 ج  عددددددددددالَي   ددددددددددناال قصددددددددددير مددددددددددت 

 عددد  كدددل شددديخ فدددو  مدددت  واعتمدددال 
................................... 

 

يعني ما تملي  "قصير مت " -عليه الصالة والسالم-يعني تقل الوسائط فيه بينك وبين النبي  "  ناال يعال"
، ديث العوالي قصيرة اإلسناداحإنما تأتي باأل ،م األخبار الطويلة بحيث ينتهي مجلس اإلمالء بحديث واحدعليه

 قصيرة المتن.
 ج  وا تنددددددب المشددددددكل ِددددددوم الفددددددت   ج  عددددددددددالي   ددددددددددناال قصددددددددددير مددددددددددت 

ح كلهم والشرا ،فتنة لهم هالحاضرين، قد تأتي بشيء ال تبلغه عقولهم فتكون في ال تحتمل عقول الطالب يعني ما
الذي ال يلقى على العامة، أو على أنصاف  المتشابهويجعلونها من  ،أحاديث الصفاتفي مثل هذا يركزون على 

فأحاديث  ،لكن هذا الكالم ليس بصحيح ،المتعلمين الذين قد يفهمون منها التشبيه، تشيبه الخالق بالمخلوق 
فهل يحجب عنهم  ،ما قد يفهمونه من اآلياتما قد يفهمه بعض الناس يرد ب، وما يقال ممن المحكم الصفات

فلو حجبنا أحاديث الصفات  ،العامة، وفيه من آيات الصفات ما فيه ؟ ال يمكن حجب القرآن وال عناالقرآن أيًض 
 آيات الصفات. اأيًض للزم أن نحجب 

 ج  وا تنددددددب المشددددددكل ِددددددوم الفددددددت   ج  ...................................
 ؟نعم ؟!"أتريدون أن يكذب هللا ورسوله ،حدثوا الناس بما يعرفون " ،ال يحتمله علقهال يفتنن به من لئ

 طالب:........ 
لك أن أحاديث الصفات لو رجعت إلى الشراح الشيخ سليمان بن علي في فتح المجيد ذكر ما يذكر عن ما ،ال

ن كان ال يثباقوي   اردً  ارد عليهوال تلقى على العوام، و  من المتشابه لكن مع ذلك القول مردود،  ،ت عن مالك، وا 
 المجيد وغيره، لكن األصل تيسير العزيز الحميد. فتح حتى في  ،ذكره في الشروح كلها

 ه ا يقول: لما ا أ هب الشيخ في  كر آالاب م  س اعمَ  مم أنه حالة ِاصة؟
ة، يخدمها جميع األبواب ها كثير من األبواب السابقث العامة غير مجالس اإلمالء يخدمجالس التحديميعني 

مع أنه سنة قد تكون  ،ما يخدمه إال في هذا الباب ، لكن اإلمالء ما مروأداءً  تخدم التحديث، تحماًل السابقة 
 لإلمالء كان يكتفي الناس بآالت التسجيل، ااإلشكال لو اتخذ مجلسً  ،واآلن يختلف الوضع عن السابق، مهجورة

ويقول  ،غير زيادة وال نقصانمن ويأتي إلى الطالب ويملي عليهم إمالء  ،يعني الشيخ يحرر ما يريد أن يمليه
 ؛في مثل هذا في السابق ما ،وراء الشيخ ويصور للبقية، قبل ما في مثل هذا امسجل يكفي، أو يكتب واحدً لهم: ال
 انظر ؟هل يثبتون  ؟لإلمالء من هذا النوعوما مصير وضعهم لو عقد مجالس  ؟الطالب ما أدري ما مصير ولذا

 ،دخل إلى أن يخرج وهو يملي يملونهيعني مجرد إمالء من أن ي ،يملي على الطالب يملونه ذيالفي الجامعة 
 يكتفي بواحد يكتب والبقية يصورون.  ،انافعً  اولو كان علمً 
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 ى  قى عنشأ ث  يُ وليس  مَ  كَ  يُ  ، كر ع  أهل الع    مَ  المروياتال ي يُ اعمَ  لك  يا شيخ طالب: 
 .هيئة اعمَ 

 وأشعار. ،بالحكايات والطرائف والقصص، ويستطرد فيه هويزين ،إمالء، إمالء سواء كان من حفظه أو من كتابته
 المرويات.  اعمَ  أنه ما ي كر ع ِ أقصال األغ ب فيطالب: 

 صوره وخالص. يروح ي واإذا كتب واحد وأجيز الجميع به انتهلكن المرويات مع اإلجازة  ،إيه في المرويات
اآل  م  الناالر أ  يو ال اآل  م  يم ي ب رب حفظ  -نهللا يحفظ- رب أنت  كرت يا شيخ الطالب: 

 المرويات. 
طالب استعداد أن يكتبوا ما أدري هل عند ال :أنا أقول ،أو من كتابه همن حفظ سواء كان ،مسألة حفظال ما هي 
يا -تعالوا  :وقلت ،األسبوعفي  االطريقة وخصصت يومً حررت على هذه  ؟ يعني لو أنامجلس إمالء مع الشيخ

 ،ناما أظن يكتب إال واحد أو اثن ،نهم يكتبون ؟! ما أظيكتبون كلهم اوأوراقً  اقلمً  حضركل واحد ياحضروا  -هللا
ويتغير فيه  ،ي ينتابه ما ينتابهذهو مثل اإللقاء ال مقبول، ماهو  ماع اإلمالء ماورون، حتى سوالبقية يص

 ،ذلك التعليم باإلمالء هذا ال شك أنه مملل ؛ال ،تأخذ من كتابو  ،، وتدخل فائدةوالكالم نبرته تتغير ،الوضع
 :يقولفظ بها كثير من المصنفات، ح  لكنها سنة معروفة عند أهل العلم 

   بعدددددددددال الحكايدددددددددات مدددددددددم الندددددددددواالرِ     وا تح ددددد  اعنشددددداال فدددددي األواِدددددرِ 
تمله  اإذا كان جاد  شك أن الدرس  تنشط طالب العلم، ال ذه؛ ألن هاستحسن اإلنشاد مع حكايات ونوادر

يعني يستجمون  ،وطرائف تجمون به من حكايات وأشعار ونوادرتمجه األسماع، فيحتاجون إلى ما يس ،األسماع
ولذا  ؛من ملح العلم وطرائفه لينشطواإلى شيء يحتاجون  ،لعلم الجاد المتيناويروحون ويريحون العقل من  ،بها

فيها  اوكتب األدب أيًض  ألن فيها شيء من هذا، ؛طالب العلم باستمرار أن ينظروا في كتب التواريخنوصي 
 ه على الترك.فإن العقول تكل وتمل، قد تحمل اأما إذا كان جاد   ،شيء من االستجمام يعني ينوع طالب العلم

   بعدددددددددال الحكايدددددددددات مدددددددددم الندددددددددواالرِ     وا تح ددددد  اعنشددددداال فدددددي األواِدددددرِ 
من عدمها، بعض المشايخ تجده  ، وبعضهم يشكومنها ، وبعضهم يشكوض أهل العلم وهذه موجودةتجدون بع

 ،في أي كتاب ،ال يخرج ال يمين وال شمال، ال يتعدى هذه األسطر التي يشرحها ،بصدد ما بين يديه من علم
يدهم من جهة ستطرادات التي تفوفي أي فن، تجد بعض الطالب يطالبونه بشيء مما يريح عقولهم من اال

يشرح زاد المستقنع  ايعني لو افترضنا أن شيخً  ،ألن ما يخدم الكتاب موجود في الشروح وتشدهم الستماع الدرس؛
الشروح عندنا كافية، ما نحتاج إلى مثل يقولون:  ،...ال يخرج ال يمين وال يستطرد وال ،بقدر ما بين يديه مثاًل 

مما يخدم هذا المتن  ،لشروح وبما في الكتب األخرى كتاب بما في ايشرح هذا ال مثاًل  هذا الشرح، لو وجد أخر
اإلشكال أن بعض  لكن ،ر من الطالبيبالطرائف التي تنشط طالب العلم هذه يرغبها كث ،بالنكت ،باالستطرادات

يد بعضهم يقول: نر  ،ولذا المطالبة كثيرة ومتضادة ومتقاربة يعني ؛هم عن تكميل الكتابقتعو  الطالب يذكر أنها
تعوقنا عن تحصيل أو نجده في الشروح، وبعضهم يقول: ال نريد هذه االستطرادات التي ال استطرادات مما 
 تكميل الكتاب.
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يعني  ،يتعداه إذا لم تعجبك طريقة هذا الشيخ الذي يلزم هذا الكتاب وال ،وعلى كل حال كل له منهجه وطريقته
اللهم  ،افي الشروح ما وجدت فرقً شرح أو انتهى الكتاب قارنته وجد بعض الشيوخ يشرح زاد المستقنع إذا انتهى ال

 ، لكن لو كان هناك استطرادات ويربط العلومالبعض الشروح الموجودة هذا ما يفيد كثيرً  اختصارإال مجرد 
ذا مر به فائدة في ،ويربط الفروع بأصولها وبقواعدها ،ويفرع ،ببعض بعضها كتاب ليس بمظنة أفاد بها  وا 
فإذا ما أعجبتك  ،الكتاب يحتاج إلى مدة متطاولة ،كامل، لكن صحيح أنه........ ستمسك بههذا ي ،الطالب

على ليها ك طريقته، مسألة تكميل الكتاب هذه إذا كان النظر إر لعلها تعجبآخانتقل إلى شيخ  طريقة هذا الشيخ
 ،شروحك دختم الكتب عنالب، في الغ بعض الناس يستعجل ختم الكتب هذا ما يدرك ،أي وجه كان هذه مشكلة

وال  ،فال تكلف غيرهم مثلما يصنعونه ،يشرحون على هذه الطريقة التي تريدها اأيًض  عندك شيوخو  ،حواشعندك 
 ؛ ألنه تحتاج إلى سعة اطالعكن ما يقدريميستطرد  ألنه إذا بغى ؛أن يسلكوا ما يسلك غيرهم اتكلفهم أيًض 

 األمورومن أنفع  ؟يطلع ماذا ،خصص في هذا الفن ما يعرف غيرهبعض الناس توتحتاج إلى تفنن، وتفنن، 
من أن  نه بدالً أل ؛بالنسبة لطالب العلم اهذا مهم جد   ،لطالب العلم ربط الفروع باألصول، والتفريع على القواعد

 .اأو األصل الذي تحته فروع كثيرة جد   ،وي تحتهايفهم مسألة واحدة يفهم القاعدة التي تنض
   بعدددددددددال الحكايدددددددددات مدددددددددم الندددددددددواالرِ     اعنشددددداال فدددددي األواِدددددرِ وا تح ددددد  

الناس مجبولة  ،كثير من الناس يمله هذا، اخالًص  امتينً  امحًض  اشك أن الدرس مثلما ذكرنا أنه إذا كان علمً  ال
ذا ملت كلت ،، مجبولة على هذاعلى الملل  ، قد يؤدي ذلك إلى الترك.قد تترك ،وا 

 لَس اعمدددددددَ  فهدددددددو ح ددددددد ُ م دددددددا  ج  وا   يِددددددددددددددرج ل ددددددددددددددرواة مددددددددددددددتق ُ 
 ج

له أعمال أخرى، فمجلس اإلمالء تمر و  ،وله ارتباطات والتزامات ،ة أيام األسبوع دروسليعنده ط الشيخ قد يكون 
، قد ال تحتاج إلى تخريج وعزو إلى مصادرها ، وكل هذهمرفوعة وأثار وأخبار وأشعار أحاديث هتمر في ،فيه أثار

 خص متقن.إلى شفال مانع أن يسند هذا التخريج  ،نفسهيخرجها ب يتيسر للشيخ لضيق الوقت عليه أن
 م دددددددالَس اعمدددددددَ  فهدددددددو ح ددددددد ُ   ج  وا   يِددددددددددددددرج ل ددددددددددددددرواة مددددددددددددددتق ُ 

 ج

أنهم يستفيدون من طالبهم،  اوحديثً  اوالواقع من حال أهل العلم قديمً  ألن وقته ال يستوعب، ؛يعني يعان على هذا
ثبتها في ها ويا، ويعيد النظر فيها ويصوغلمسائل التي يحررهبن حجر يكلف طالبه ببحث اايعني كان الحافظ 

كنت أمليت في كتاب الوضوء " :وأشار إلى هذا الحافظ، قال ،فتح الباري، وأكثر فتح الباري إمالء، أكثره إمالء
هذا في كتاب الوضوء، ثم في قصة اإلفك في حديث في األخير  "قصة اإلفك قبل نزول الحجاب"و قال: "... كذا
 "والصواب أنها بعد نزول الحجاب ،وكنت أمليت أن قصة اإلفك قبل نزول الحجاب"ني في حديث السيرة قال: يع

فدل  "كنت أمليت" " فدل على أنه قد نزل الحجابكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب"وهذا صريح كالم عائشة 
لكن الطالب النبالء منهم  ،لفهمبن حجر يستفيد من الطالب ويكاوال شك أن الحافظ  ،على أن الكتاب إمالء

 سند ألي طالب يقوم بهذا العمل.ما ي الطالب المتقنين
 م دددددددالَس اعمدددددددَ  فهدددددددو ح ددددددد ُ   ج  وا   يِددددددددددددددرج ل ددددددددددددددرواة مددددددددددددددتق ُ 

 ج
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أما  ،-جل وعال-هلل  يستفيد ممن يخرج له، هذا إذا كان العمل حسبةً  ،يستفيد من أقرانه ،يعني يستفيد من طالبه
ألنها  هذا ال يجوز بحال؛ ،من يخرج لهجر أو يستأ ،ئل العلمية يريد أن يستفيد من غيرهمثل الرسا إذا كان في
 . اأن يخرج عنه أبدً  اال يجوز أن يكلف أحدً  ،ينظر فيها قدرته ،ورقة امتحان

 غنددددى عدددد  العددددر  ل يدددد  يحصددددلُ     ولدددددددديس بدددددددداعمَ  حددددددددي  يكمددددددددلُ 
 

تفسير تخريج أحاديث  يعني الشيخ يريد إمالء مثاًل  ه،ريد إمالءأكمل الشيخ ما ي ""وليس باعمَ  حي  يكملُ 
ما دونه الطالب عن شيخهم في حال اإلمالء قد يهم الطالب  ، هذاأمالها على الطالب وانتهى ،الجاللين مثاًل 

 حينئٍذ عن عرض ما كتبه على الشيخ. في كتابته فال يستغني 
 غنددددى عدددد  العددددر  ل يدددد  يحصددددلُ     ولدددددددديس بدددددددداعمَ  حددددددددي  يكمددددددددلُ 

 

ذا  ال شيء يصحح ويقوم، والتعطيه الشيخ يراجع ويطالع وا  ا ألن م ؛بد من وجود الخلل، ال بد كان فيه خلل وا 
ألن  ؛بد من مقابلته على األصل ال احرفً  اتنظر فيه وتكتب منه حرفً وهو بين يديك  ،دام الكتابة عن األصل

نسخ - وهذا كثير في النسخ ،ل زيادةيحص ،ويحصل نقص ،تزيغ عن الموضع المطلوب فتكتب غيرهقد العين 
إال على رأي الخطيب ومن  ،فال تجوز الرواية من الكتاب غير المقابل ،بد من مقابلتها على أصله فال ،-الكتب

وبين حال الرواية أنه  ،امن الرواية من كتاب غير مقابل إذا كان الناسخ متقنً ال مانع  يقول بقوله ممن يقول:
 في حال اإلمالءالنسخ  ؟بالنسخ أو النسخ في حال اإلمالءا في النسخ من األصل فكيف غير مقابل، إذا كان هذ

بد أن  ولهذا الزيف من النقل من الكتاب، وعلى هذا ال ،ولهذا الخلل ،شك أنه عرضة لمثل هذا النقص ال
ذا كان الناسخ متقنً  ،وال تجوز الرواية منه إال بعد عرضه ،يعرض على الشيخ عل البيان حال الرواية فل اوماهرً  اوا 

 ، وال يقابل عليه.يكون مثل البيان حال الرواية من الكتاب المنسوخ من األصل "لم أعرضه على الشيخ" :يعني
 .وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل

 سم. 
 ..... تِصيب يو  الثَثا ..طالب: 

 عيف أو موضوع، لكن منهم منفي هذا، وجاء في حديث يرفعونه ض اما له علة إال أنهم يقلد بعضهم بعًض 
وكان شيخ  ،ممكن رويستفيد منه أكبر قد ،لوجود الناس في المسجد ؛نه بعد صالة الجمعة أفضل وأوفر: إيقول

   ...يفسر القرآن بعد صالة الجمعة -هللارحمه -اإلسالم 
 


